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Плинуть роки... Змінюють одне -  одного покоління... Кожного дня на небі 
спалахує нова зірочка, інша -  гасне...

Людина живе, щоб полишити слід на Землі, зробити буття красивішим. 
«Ніхто не забутий, ніщо не забуте», -  завзято доводять українці світові, адже 
нам є кого згадати й ким по-спражньому пишатися! Знаєте, мене сповнює 
гордість, що серед моїх співвітчизників багато таких, що ввібрали в себе всю 
велич нації, невпинно прямуючи до її розквіту. Одним з чи ненайяскравіших 
доказів цьому є Тарас Шевченко.

З малечку мою увагу завжди привертав портрет, який прикрашав 
центральну стіну у нашому будинку... Це було моє перше знайомство з

Високий, чорнявий юнак. Його погляд не 
можливо не помітити навіть серед тисячі очей. Два 
яскравих вогника сяють на освіченому свічкою 
обличчі. Високе чоло, чорні брови і очі такі глибокі
-  глибокі, поринаєш у них...
І ...опиняєшся немов би в країні чудес. Говорять: 
«Очі -  дзеркало душі людини». Мабуть, душа у 
Т.Шевченка з молоду сповнена добром, щирістю. 
Помічаю, незвичайне щось, здавалося б, у 
звичайному погляді. Це, справді, рідкість, таке не в 
кожних очах зустрінеш... Знаєте про що я?.. Про 
оптимізм, відчайдушність, які гарно приховуються 
смутком...
Вірите, на обличчі зовсім відсутня усмішка?! Так, 
дійсно, Тарас Григорович рідко посміхався, але це 

була б найприродніша посмішка, адже він реально вмів цінувати кожну мить 
радощів життя, навіть, дрібнички.

Та все ж скроні молодого юнака, мов снігом, припорошені сивиною... Хоча 
тоді я ще не знала чиє обличчя привертало мою увагу кожного дня, але могла 
сказати точно, що людина то велика і не звичайна... А з віком, коли в школі ми 
почали вивчати творчість генія українського слова -  Т.Шевченка, на картині я 
його впізнала і мене охопила гордість, що саме цей портрет прикрашає мій дім!

Так і відбулося наше перше знайомство... Я подорослішала... І все більше 
мене почала цікавити творчість цієї людини, більше того -  я стала 
прихильницею Тараса Григоровича... Читала його біографію, що торкалася 
найпотаємніших струн душі... І ось одного разу, ознайомлюючись з подіями 
1840 року, я дізналася про книгу, яка, уперше побачивши світ, уміщувала в собі 
мало творів, та з роками це число значно збільшувалося...

«Кобзар» -  вічне слово в українській літературі...
Тієї ж миті я побігла до бібліотеки, і за лічені хвилини ця збірка була в 

моїх руках. Читала, не відриваючи очей, з неймовірним захопленням, читала



уважно... читала без відпочинку... прочитала десятки разів.
І не за довго в мене з'явився улюблений твір, тема якого, дійсно, змусила 

мене задуматися... Слова, що найбільше привернули мою увагу:
І чужому научайтеся,
Йсвого не цурайтесь...

Кожен з нас ще в юні роки стоїть перед вибором: учитися чи ні? Дивно, але 
дехто обирає другий варіант. На мою думку, безглуздо втрачати себе, а головне
— своє майбутнє з дитинства.

Згадала, як мріяв навчатися маленький Тарасик? Скільки дяків-п’яничок 
трапилося на його шляху? А таки закінчив Академію Мистецтв!

Заплющую очі й бачу замурзане хлоп’я з олівцем у бур’янах:
...куплю паперу аркуш, і зроблю 

маленьку книжечку; хрестами 
та візерунками з квітками 
кругом листочки обведу 
і списую Сковороду.

А нещодавно я була свідком суперечки моїх друзів, щодо необхідності 
мати міцні й глибокі знання:
— І навіщо мені потрібна та освіта взагалі, тим паче вітчизняна? Якщо вже й 
здобувати знання, то за кордоном. А вдома?.. Наші дипломи ніхто не цінує.
— Прикро. Але так буде не завжди. Хто ж, як не ми, розбудовуватиме нашу 
державу, дбатиме про розвиток української науки і культури?
— Не згоден, -  заперечив перший. Ще мудрий Тарас Шевченко говорив: «Ми за 
глибокий патріотизм, але не національну обмеженість.»
— Так. А ще Кобзар звертався до нас «ненароджених земляків», заповідав 
«чужому» научатись і «свого» не цуратись.
— Чому ж Великий Українець так захоплювався творами Пушкіна й 
Міцкевича? А друзями в нього були росіяни, котрі викупили його з кріпацтва... 
Він сприяв, щоб «усі слов’яни стали братами».
— Згоден, але понад усе любив українську мову, дбав про її збагачення, став 
основоположником української літератури, боровся за вільну Батьківщину. А 
ще не бажав жити за кордоном, і в труні, усе ж таки повернувся в рідний край.
— Дійсно, Т.Шевченко -  борець, патріот.
— Отже, не варто забувати його слова, нехтувати заповітами, пророцтвами!

Мені приємно було переконатися, що маю однодумців. Тож слід рішуче 
сказати: «Ні -  двом державним мовам!» Але прагнути стати поліглотом, жити в 
Україні й дбати про її розквіт, використовуючи досвід світової громадськості. 
Вивчати свою історію, традицію, культури.

Ось тоді нас будуть поважати!
Я все більше і більше поринала у вірші «Кобзаря», детальніше знайомилася 

з життя поета, з кожним днем сильніше звикала до цієї людини... А вже у 
п'ятому класі навіть потрапила на конкурс знавців української мови та



літератури імені Тараса Шевченка, писала твори, намагалася наслідувати 
світоча мистецтва, і, вірите, часом вдавалося, що мені це неймовірно 
подобалося...

Аж ось, уже у восьмому класі, коли я стала справжнім пошановувачем 
генія мого народу, зі мною трапилася така пригода...

Одного разу, зайшовши до бібліотеки, я підійшла до полиці з написом 
«Генії українського слова!», мене завжди сюди вабить, адже все те, що я можу 
прочитати в невеличких посібниках, немов ліки для душі. Тихенько, не 
заважаючи іншим, я простувала прямісінько поміж численних рядів з книгами, 
аж раптом... Знову переді мною постали слова мого улюбленого поета 
Т.Шевченка, вишиті золотими нитками на білому, мов сніг, рушникові: 
«Учітеся, читайте і другому научайтесь...». Яка ж рідна мені ця настанова... Я, 
не помітивши, мимохідь узяла «Кобзар» і заплющила очі... Замріялась...

У думках потрапила в те убоге село, до «людей німих тих, що на панщину 
йдуть».

Я бачила сиріт нещасних, Катерину, виснажену горем, спостерігала за 
наймичкою, краєчком вуха слухала Перебендю старого, що на 
кобзі грає... Часом, моє серце нестерпно щеміло, котилися 
сльози, тяжкі сльози... Інколи ж, мене охоплювала нестримна 
гордість, наприклад, коли, йдучи полем, зустріла гайдамак.

«Вільні, попри все!», -  подумала я. А 
що, ще треба людині, окрім 
безтурботного життя, нехай і тяжкого, 
але незалежного?! До сьогодні я 

І  впевнена у гучному вислові «Сміливі
завжди мають щастя!» Ви знаєте, так!

Кривава «Тарасова ніч»... Скільки українців грудьми вкрили сиру землю, 
окропивши кров’ю безкрає поле, скільки залишилося, майже вбитих горем, вдів, 
а сиріт... Як не сумно, але, здавалося б, ось і вся сміливість... Та ні! Воно того 

полягло не менше і все ж омріяна перемога! Можливо, щастя 
це для лише нас? Щастя, що мали таких предків, що, завдяки 
їхній сміливості й відчайдушності, маємо безхмарне 
майбуття. А гайдамаки, козаки зробили величезний внесок 
для свого народу, вчинили подвиг. Але ж хіба можна сказати, 
що щасливі вони померли? Невже померти -  це щастя? Ні! А 
ось віддати життя за Батьківщину -  це, без сумніву, 
заслуговує поваги! І чи не можна назвати щастям те, що за 
твою доблесть та жагу до перемоги наступне покоління буде 
жити під золотим сонцем та блакитним чистим небом? 

Можна! Віддати одне життя й врятувати мільйони -  це, скажу я вам, щастя! 
Саме тому такі вчинки назавжди в нашій пам’яті! «Ніхто не забутий, ніщо не 
забуте!»

варте, бо ворогів
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А далі моя подорож продовжувалася... Минала 
садок вишневий коло хати... Чудесно...

Аж тут...
— Доброго дня!, -  пролунав тихенький голос дівчинки.
Я трішки зніяковіло відповіла: «Привіт»...
— Тобі також подобається Т.Шевченко?
— Мабуть, сказати «подобається» -  це нічого не сказати. Адже я захоплююсь 
ним, у його поезії шукаю відраду, перечитую один твір десятки разів, у його 
словах пізнаю велич духу, золоті думки...
— Саме так! Приємно мати однодумців!
— Дійсно!
— А що тебе найбільше приваблює в його творчості?
— Подобається все, але сторінки автобіографії торкають душу за живе...
— О, ти , мабуть, читала «Якби ви знали паничі...»?
— Звісно, декілька разів! Після кожного перечитування серце б’ється, мов 
вперше.
— Розумію...Помітила яке тяжке дитинство було у поета?
— Так,у багатьох «весна» життя нелегка, але писати так про ці роки, напевне, не 
зможе ніхто.
— Це точно! Кобзар -  велика людина, його поезії залишають глибокі рубці в 
духовному світі кожного, давай наслідувати його!?
— Давай!

Нашу розмову перервав дзвінок на урок. Я ще довго думала над темою 
прекрасного діалогу, який я щойно вела.

Ось так шевченківська поезія допомогла знайти мені не тільки однодумця, 
а ще й гарну подругу!

Уявляєте... Я не припиняла пізнавати Т.Г.Шевченка й хотілось би 
розповісти також про його художній світ -  світ етичної моралі і моральної 
краси. Кожен день, кожна година Кобзаря становить маленьку історію, яка 
вчить нас, надихає. А його вчинки...

Говорять: «Ніщо так не характеризує художній світ людини, як їх вчинки, 
адже саме з них можна пізнати істину, побачити правдиве обличчя особи». 
Тому що зі слів тяжко робити будь-які висновки, а саме в справах ми 
демонструємо себе як особистість.

Знаєте, художній світ Тараса Григоровича -  це приклад ідеальної 
духовності для мене. Поєднання таких рис, як вдячність, доброта, щирість, 
повага, людська гідність з гордістю, самовпевненістю, відвертістю дивує. Хоча 
ідеальних людей не буває, але все ми унікальні, а унікальність поета бездоганна, 
особливо його внутрішній світ.

Пам’ятаєте ті випадки під час гостин у сім’ї Лазаревських? Як поет 
товаришував з братами родини, а з якою вдячністю ставився до їхньої матері...



Погодьтеся, нелегко зараз зустріти людину, яка безмежно буде вдячна тобі 
лише за те, що ти колись запросив її на ночівлю після довгих подорожей 
Сумщиною. Безсумнівно, це рідкість, а Т.Шевченко був саме таким. А ось ще 
один приклад... Усі ми знаємо, як чуйно Кобзар ставився до народу, як 
співчував усім до єдиного, його світ духовності переповнювала справедливість, 
тому він, навіть, бувало, відмовлявся від гостин у заможного пана, а все тому, 
що той послав свого кріпака за поетом пішки за тридцять верст і наказав 
повернутися в той же день.

Усе це потім залишило неабиякий відбиток на поезії Тараса Григоровича, 
а ми знайшли для себе відраду, заспокоєння... Особисто я знаю точно: 
«Художній світ Т.Шевченка -  світ етичної моралі й моральної краси!»

Вражає, чи не так? Погодьтеся, зараз мало таких людей. Хоча, можу 
відверто сказати, що тодішнє життя було набагато складнішим, ніж сьогодення. 
Саме з творів Тараса Шевченка я дізналася про українське село за часів його 
життя і навіть порівняла з XXI століттям, вдалося встановити причини 
трагічного занепаду...

Моє село -  Велика Чернеччина... Щось таке близьке-близьке й до сліз 
рідне серцю... Я люблю, коли мій край усміхається ошатними, доглянутими, 
упорядкованими вулицями. Люблю куточки, які дихають історією, дають уяву 
про велич і славу предків. Люблю добрі справи людей, які бережуть і 
примножують цінності рідного села, пишаються тим, що вони -  чернеччани. 
Село завжди відкривало бажаючим дороги до пізнання. Це шляхи праці, миру й 
творення, але з часом усе це зникає...

Уже немає «садка вишневого коло хати», «хрущі вже майже не гудуть», і 
не «співають, ідучи дівчата», і «верби плачуть» по-справжньому. Сумно, але що 
ж..

Уже зараз чимало селян мусять виїжджати на заробітки до столиці та 
заможних обласних центрів. Зникають перспективи...
Та, попри все, ми любимо наші села так, як вчив нас 
Т.Шевченко у своїх віршах. Я б дуже хотіла, щоб^ 
настав період, коли маленькі камінчики в намисті 
України засяяли знову й більше не згасали. Про це не 
треба мріяти -  цього прагнути треба і робити! І разом 
ми зможемо все, адже на сьогодні головною причиною 
занепаду є те, що ніхто не дбає про щасливе майбутнє
сіл, а коли й знайдеться якийсь меценат, то переважаюча кількість не 
зацікавлених жителів, просто не підтримає цю ініціативу. На жаль, зараз я 
однодумців маю лише серед моїх однолітків і, попри молодий вік і малий 
досвід, ми все одно зуміємо вивести село на шлях до прекрасного, аби залишити 
куточки нашого дитинства нащадкам. Як і Т.Шевченко... Мріяв і боровся! 
Т.Шевченко -  поет епохи!



Ще не було епохи для поетів,
Та б^ли поети для епох!

Л. Костенко
Ми повинні цінувати та пам'ятати його завжди! А особисто я навіть 

задумалася над проектом, втілити який хочу в майбутнє. До вашої уваги... 
«Архітектурний шедевр, створений мною, присвячений Кобзареві, як запашна 
квіточка, вплетена у вічний вінок пам’яті Т.Шевченка».

У країна... Кожне місто-казка, село-збірничок найяскравіших 
пейзажів,подарованих природою. А знаєте,що є головною перлиною в намисті 
архітектури кожного краю? Без сумніву, пам’ятник Т.Шевченку! І в Сумах 
був... На жаль, мені довелося побачити витвори професіоналів, присвячені 
Кобзареві лише на фотокартках, але намилувалася я ними вдосталь. «Геніальна 
людина -  геніальна в усьому!», -  спалахнув висновок у моїй голові.

Знаєте про що я мрію? Мені б хотілося вплести й свою квіточку у вічний 
вінок пам’яті Тараса Григоровича... Архітектором стати не прагну, але,на 
щастя, природа наділила вмінням творчо мислити, тож, на мою думку, мені б це 
вдалося...

Багато людей... Квіти... Шумно... І врочисто лунають рідні серцю слова:
І мене в сім ’ї великій, 
в сім ’ї вольній,новій, 
не забудьте пам янути 
не злим,тихим словом...

Не забули! Кобзаре, ти навіки в наших серцях! А як маленький знак 
вдячності створимо тобі пам’ятник, під наставництвом майбутнього серйозного 
поціновувача твоєї творчості!

Серед верб і тополь милується Україною Тарас Шевченко. У його очах 
невимовна радість, а в серці -  гордість. Мрія поета здійснилася, дивиться 
вдалину, охоплюючи поглядам усю Україну. «Кобзаре, милуйся, ожили степи, 
озера, дивись!», -  хочеться від щастя горланити мені, але я стримуюсь, адже й 
так помічаю, що пам’ятник демонструє нам по-справжньому щасливу людину. 
Зліва від велича мистецтва епохи раби малі оті німі та голі, яких він возвеличив 
усе ж, попри складнощі та біль у душі. А правою рукою Т.Шевченко обіймає 
бідних дівчат: Катерину, Тополю, Лілею, його завжди турбувала жіноча доля. 
Біля постаменті вишикувалися гайдамаки. Кобзар захищав нас, а ми назавжди 
збережемо його!

А що то квітне неподалік пам’ятника? Та це ж садок вишневий -  вічний 
сад пам’яті, який щодня повниться мандруючими шляхом творчості 
Т.Шевченка.

Тридцятирічний чоловік зкоса поглядає на «Кобзар», книгу, яка втілила в 
себе всю історію його життя -  історію від сірих кріпацьких буднів до яскравих 
днів-свят, присвячених йому...



Мій пам’ятник не залишив би байдужим жодне серце, тому що він був би 
не звичайним, адже я б, мабуть, перша створила Т.Шевченка з іскринкою 
радості в очах, бо що може бути краще від розуміння того, що життя прожите 
недарма?

Усе змінюється на краще... Молоде покоління наслідує й, буває, у чомусь 
перевершує своїх предків. І приємно розуміти, що я -  не виняток... Пам’ятники 
Шевченкові, зведені в Україні до дев’ятсот дев’яностого року зображали 
«похмурого» і вже літнього митця, бо роки йшли, а мало що змінювалося. Ні, 
кріпацтво, на щастя, відмінили! Та чи покращилася доля звичайного селянина? 
Ось чому очі Т.Шевченка завжди були похмурими зі смутком і горем у погляді. 
А сивина на його скронях... Ні, він молодий, він вічно буде жити! Але ж 
переживання даються взнаки... У мене було б усе по-іншому, це гарно, коли 
щось вдосконалюється і саме це вдосконалення мені б вдалося блискавично.

Я обіцяю, можливо, не пам’ятник, але щось у майбутньому створю для 
вшанування митця. І впевнена, охочих допомогти мені знайдеться безліч. Тому, 
що звичайні люди з’являються й зникають на швидкій течії життя, а генії 
повинні залишатися на плаву вічно!


